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14 juli 2019 

Uitgave: 2019-03 

Beste leden, 
 
Hierbij ontvangt u alweer de 3e nieuwsbrief met nieuws over het reilen en zeilen van uw 
vereniging. 

 

Algemene Ledenvergadering 25 april 2019 
Vanaf deze plaats excususes over de verwarring over het 
aanvangstijdstip. Abusievelijk was in de uitnodiging een ander 
tijdstip vermeld dan in een eerdere nieuwsbrief. De 
Algemene Ledenvergadering stond, naast de formele 
agendapunten, in het teken van het afscheid van voorzitter 
Jan Luysterburg en bestuurslid Frans Klaassen. Aan het eind 
van de vergadering heeft Dees Verbeek beide heren 
toegesproken en bedankt voor hun bestuurswerk. Naast 
mooie woorden werden beide heren getrakteerd op een bos bloemen en een kleine attentie.  

 

Nieuw bestuur 
Met het vertrek van Jan en Frans bestaat het huidige bestuur uit secretaris Esther Cleeren, 
penningmeester John Mathijssen bestuursleden Cor Cleeren en Dees Verbeek. In het bestuur is 
nog geen nieuwe voorzitter gekozen en zijn de taken van Jan en Frans voor zover nodig verdeeld. 
John zal tijdelijk het algemene aanspreekpunt zijn voor de heemkundekring.  
 
Kort na de Algemene Ledenvergadering meldde Corné Dingemans, dat hij interesse heeft in 
deelname in het bestuur. Het bestuur heeft, mede uit praktische overwegingen, besloten dat 
Corné de bestuursvergaderingen bijwoont als aspirant-bestuurslid en dat hij bij de volgende 
Algemene Ledenvergadering benoemd kan worden als bestuurslid. Mocht u tegen deze 
werkwijze bezwaar hebben, dan vernemen wij dat graag van u. 

 

Corné stelt zich voor 
Ik ben Corné Dingemans, 54 jaar oud en ik woon sinds 1989 in Hoogerheide. Ik ben werkzaam in 
het magazijn van Saver, waar ik onder andere het onderdelenmagazijn en de 
werkplaatsadministratie bijhoud. Daarnaast keur ik elektrisch handgereedschap en draagbaar 
klimmaterieel. Ik ben getrouwd met Jolanda en wij hebben 3 kinderen. Hiervoor heb ik ± 25 jaar 
bij KS de Snoeken gezeten, waar ik naast bestuurslid een groot aantal jaar de functie van 
penningmeester heb vervuld. Sinds een aantal jaar haal ik oud papier op voor St. Cecilia en help 
ik handboog vereniging L’Union fait la force uit Roosendaal bij de puntentellingen bij wedstrijden. 
Het huidige bestuur heeft mij gepolst om bij het bestuur te komen. Ik heb na een korte twijfeling 
besloten van het aanbod gebruik te willen maken. Ik zou het jammer vinden dat een vereniging 
zoals de heemkundekring verloren gaat. De vereniging heeft al heel veel betekend voor de 
gemeente en het zou mooi zijn dat dit nog lang door mag gaan. 
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Jan Luysterburg benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau 
Daags na zijn afscheid als voorzitter van onze vereniging, werd Jan meegenomen naar Non Plus 

Ultra voor een lunch. Niet wetende dat familie, vrienden 
en het bestuur van de heemkundekring al zaten te 
wachten op burgemeester Adriaansen voor de 
benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Blij 
verrast nam Jan de versierselen, de bloemen en de 
felicitaties, die bij deze Koninklijke Onderscheiding 
horen, in ontvangst. Na afloop is er tijdens een 
uitgebreide lunch nog lang nagepraat. 

 

Thematentoonstelling “Marten Melsen, schilder van de mens in de Scheldepolders” 
Op zaterdag 6 april 2019 is de thematentoonstelling over het werk en leven van Marten Melsen 
geopend door wethouder H. Kielman. Tot en met 27 oktober 2019 is Museum Den Aanwas, 
inclusief de thematentoonstelling, iedere 2e en 4e zondag van de maand tussen13:30 en 16:30 
uur geopend voor publiek. De toegang is gratis, zowel voor leden als niet-leden. Daarnaast is het 
museum voor groepen op aanvraag geopend. Hiervoor vragen we een kleine vergoeding. Zie 
onze website (www.hkk-zuidkwartier.nl) voor de tarieven en contactpersonen. 

 

Opening heemtuin 
Op zaterdagochtend 13 april 2019 is de heringerichte 
heemtuin door wethouder J. van Agtmaal geopend. De 
tuin is ontworpen door Roel de Dooij en samen met de 
vrijwilligers van de heemtuin aangelegd. De in het 
ontwerp verwerkte Prunus Goris Gold zijn door Kees 
Goris belangeloos aangeboden. Een filmpje, gemaakt 
door de Fotowerkgroep kunt u vinden op onze website 
(www.hkk-zuidkwartier.nl) en via Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=Q3gzU1DWwbc  
 

 

Kadasterkaarten 
Via de heemkundekring ‘Het Land van Gastel’ zijn we in het bezit gekomen van de (hulp-)kaarten 
van het voormalige kantoor van het Kadaster te Breda. Hoewel deze inmiddels ook digitaal 
beschikbaar zijn, kunt u deze kaarten in zien. Dit kan iedere dinsdagochtend in het museum 
tussen 09:00 en 12:00 uur. We stellen het op prijs dat u daarvoor een afspraak maakt. Dit kan 
door aanmelding bij Cor Cleeren. Zijn telefoonnummer en e-mailadres vindt u op de laatste 
pagina van de Tijding. 

 

Doorlopende activiteiten 
Elke maandagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur bent u van harte welkom in ’t Kwartier, het 
heemhuisje aan de Binnenweg 33 te Hoogerheide, om eens lekker bij te kletsen. Tevens is dat 
het geval met de ‘Buurtmorgen’ op elke eerste zondag van de maand op hetzelfde adres, van 
10:00 tot 12:00 uur. Loop gerust een keer binnen.  
Elke vrijdagmddag van 14:30 tot 16:30 uur kunt u in de bibliotheek te Hoogerheide onze 
heemhoek bezoeken en daar allerlei documenten inzien en raadplegen. 

http://www.hkk-zuidkwartier.nl/
http://www.hkk-zuidkwartier.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=Q3gzU1DWwbc
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Jumbo Boek 
U heeft het vast in de huis aan huisbladen al gelezen 
dat Jumbo Paul Lucius in Hoogerheide een 
verzamelalbum uit heeft gebracht met de titel “Een 
reis door de rijke geschiedenis van de Gemeente 
Woensdrecht”. We zijn toch wel trots om te kunnen 
melden dat dit boek in samenwerking met de 
heemkundekring tot stand is gebracht. Dit mede door 
gebruik te maken van het grote digitale fotoarchief wat 
door de fotowerkgroep de afgelopen jaren tot stand is 
gebracht. Het is een mooi boek geworden wat zeker 
het bewaren waard is.  
 
De actie is verlengd tot 31 juli 2019 en daarna volgen er nog ruilmomenten.  

 

Jumbo Fietstocht 7 juli 2019 
Op zondag 7 juli 2019 organiseerde Jumbo Paul Lucius  een fietstocht door de gemeente 
Woensdrecht langs een aantal plaatsen, die ook in het hierbvoen genoemde boek terug te vinden 
zijn. Ruim 300 deelnemers reden mee en de laatste tussenstop was bij ons museum Den Aanwas. 
Een mooie gelegenheid om de Woensdrechtse omgeving te verkennen en tegelijk aandacht te 
vragen voor ons museum. Nagenoeg alle deelnemers hebben een kijkje genomen in ons museum 
en het heeft ons ook een paar nieuwe leden opgeleverd. Kortom een geslaagde dag voor onze 
vereniging. 

 

Kruisboog 
Een oud-inwoner van Hoogerheide heeft een kruisboog geschonken waar de tekst 
“Vriendenkring Hoogerheide, 1 mei 1876” op staat (zie foto’s). Hij had deze vele jaren terug 
gekregen, maar wist niet meer van wie en ook de oorsprong was hem onbekend. Aangezien het 
hier om een mooi uitgevoerde kruisboog gaat, moet dit haast voor een speciale gelegenheid 
geweest zijn. Bij deze willen we iedereen vragen die iets van deze kruisboog af weet, of iemand 
kent die er wellicht meer over weet, dit aan ons te melden zodat we de historie van deze 
kruisboog leren kennen. Dit kan aan ieder van de bestuursleden (zie contactgegevens in de 
Tijding, of via het algemene e-mail adres secretaris@hkk-zuidkwartier.nl. 

 
 

 

mailto:secretaris@hkk-zuidkwartier.nl
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West-Brabants Dialectcafé 
Het eerstvolgende West-Brabantse Dialectcafé wordt gehouden op donderdag 26 september 
2019 in de zaal van Hotel Dekkers te Ossendrecht. Aanvang 19:30 uur. Zaal open vanaf 19:00 uur.  
Meer informatie bij de werkgroep Dialecten. Contactgegevens treft u aan in onze Tijding. 

 

Jagersrust, levensverhaal van Willem de Weert en Jaan Geers – door Wim Adriaansen 
In het Jaarboek van De Wilhelmiet van vorig jaar is mijn artikel over onze bevrijding in oktober 
1944 opgenomen. Het is het waar gebeurde verhaal van mijn grootvader Willem de Weert en 
mijn oom Janus, beiden van het Jagersrust. U weet wel, de boerderij op de kruising van de wegen 
van Huijbergen naar Ossendrecht en van Hoogerheide naar Putte. Midden in onze gemeente dus. 
Aan het einde ervan heb ik geschreven dat het artikel een hoofdstuk is uit een nog niet 
gepubliceerd typescript. 
Willem de Weert verhuisde begin jaren twintig van de vorige eeuw met zijn vrouw en zeven 
kinderen van Steenbergen naar Ossendrecht. Van de klei dus naar de zandgrond. Zijn ouders 
exploiteerden het Café Tramzicht in Steenbergen. Met de erfenis van zijn moeder, die in 1919 is 
overleden aan de Spaanse griep, kon hij op de net ontgonnen zandgrond bij Het Jagersrust in de 
jaren twintig van de vorige eeuw een eigen boerenbedrijf beginnen. Dat gebeurde met vallen en 
opstaan. Die historie heb ik opgeschreven en daarmee is het vooral een bijdrage aan de regionale 
geschiedenis geworden. 
Ik heb naar aanleiding van mijn artikel een aantal leuke reacties gekregen, voldoende om het 
gehele boek te publiceren. Het zal in augustus verschijnen.  
De titel is Jagersrust. Uitgever is Hollaers van Elkerzee. De prijs bij Primera en in de boekhandel 
bedraagt € 19,50. 
 
Wim Adriaansen 
Grote Spie 67 
4819 CN Breda 
w.adriaansen@planet.nl  
 
 

 

Bestuur Heemkundekring Het Zuidkwartier 

 

http://www.hkk-zuidkwartier.nl/ 

https://www.facebook. com/hetzuidkwartier 

mailto:w.adriaansen@planet.nl
http://www.hkk-zuidkwartier.nl/

